22

DE VOLKSKRANT
DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015

Opinie & Debat
Steeds het
Westen
schuldig
verklaren
lost niets op

Collignon

I

n het huidige debat lijkt onomstreden dat gebrekkige scholing
en een lage sociaal-economische
status de belangrijkste oorzaken
zijn van radicalisering. De Algemene
Onderwijsbond pleit bijvoorbeeld
voor kleinere klassen om weerstand
te bieden tegen radicaliserende jongeren.
Dit is ongetwijfeld een nobel streven, maar het is twijfelachtig of ‘beter
onderwijs’ de oplossing is om jongeren ervan te weerhouden een radicale
interpretatie van de islam aan te hangen. Het past wel in de tendens dat we
de verklaring voor radicalisering, behalve bij het bekrompen sektarisch
geweld in het Midden-Oosten, bij ‘het
Westen’ zoeken.
Na bestudering van radicale jongeren moeten we dit beeld echter bijstellen. Uit onderzoek van de Amerikaanse hoogleraar Alan Krueger
blijkt dat er geen relatie is tussen laag
opleidingsniveau en armoede enerzijds en terreurdaden anderzijds. Een
enquête van de Palestijnse onderzoeksorganisatie PCPSR legde bloot
dat er onder hoger opgeleide Palestij-

Onderwijs voorkomt
radicalisering niet,
maar kan het wel
signaleren
nen meer steun is voor gewelddadige
aanvallen op Israëlische doelen dan
onder lager opgeleide en analfabete
Palestijnen.
De internationale denktank RAND
concludeerde dat Palestijnse zelfmoordterroristen welvarender en
veel beter opgeleid waren dan de gemiddelde bevolking van de Palestijnse gebieden. Het herenigde Duitsland had in de jaren negentig te maken met etnisch geweld. De geweldplegers waren niet lager opgeleid of
vaker werkloos dan de rest van de bevolking.
Al deze onderzoeken wijzen naar
een ongemakkelijke waarheid: niet
alleen kansloze jongeren zijn vatbaar
voor radicalisme. Het is belangrijk
dat politici zich realiseren dat potentiële jihadisten niet per se thuis of op
het mbo zitten, maar net zo goed
werknemer of student kunnen zijn.
De rol van het onderwijs schuilt niet
in het voorkómen, maar in het signaleren van radicalisering.
De biografie van de voortvluchtige
Salah Abdeslam, van drinkende en
hasj-rokende rokkenjager tot terrorist, toont dat het pad naar extremisme lang en uniek is. Radicalisering stopt niet door de westerse samenlevingen steeds als hoofdschuldigen aan te wijzen.
Er is daarentegen gerichte actie nodig tegen hen die deze ideologieën
verspreiden en aanwakkeren. En het
feit dat de bron van het kwaad zijn
gang kan gaan op het eigen grondgebied, zonder echt bedreigd te worden
door Syrische of Iraakse grondtroepen, laat zien dat we nog een lange
weg hebben te gaan.
Mels Landzaad studeert economie
en recht aan de Erasmus Universiteit.

Het lijkt wel de zomer van 1914
Henri Beunders
is historicus en
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Strijd tegen terrorisme
Als reactie op de aanslagen viert het nationalisme
hoogtij. Dat doet denken
aan de zomer van 1914,
aan het begin van WO I.

A

ltijd moet je elkaar vertellen
dat je verplicht bent ‘de geschiedenis’ aan te halen om
deze ‘niet te vergeten’. Elke
4de mei doen we dit. De geschiedenis
is dan onze leraar die ons vertelt wat
we wel en niet goed moeten vinden.
En soms ook nog waarom. Dat gebeurt tijdens de, excusez le mot, ‘hoogtijdagen’ van onze geschiedenis. Dan
is alles zwart of wit, voor of tegen, en
we herdenken allemaal het goede.
In de perioden voor en na deze eenmalig geachte breukervaring in de eigen tijdlijn worden we niet geacht
‘de geschiedenis’ aan te halen. Want
– zegt men – ‘de geschiedenis herhaalt zich niet’.
Nee.
De geschiedenis herhaalt zich niet,
want de meeste mensen van toen zijn
nu dood.
De grote vraag is evenwel of gelijke
omstandigheden tot min of meer gelijke resultaten kunnen leiden.
Is een Napoleon weer mogelijk?
Een Hitler? Een Stalin? Een Pol Pot?
Of een New Deal à la Roosevelt (om
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het wat leuker te houden)?
Altijd is aan deze opsomming van
gebeurtenissen Een Naam verbonden.
Dat vinden we blijkbaar erg prettig,
namen: Hitler, Roosevelt, Mao. Laten
we in plaats van namen een paar elementen noemen waarom het heden
nogal veel lijkt op de aanvang en de
afloop van de Eerste Wereldoorlog.
De afloop is het bekendst: de Amerikaanse president Woodrow Wilson,
die in 1917 had verklaard de oorlog in
te gaan ‘to make the world safe for democracy’, riep in Versailles (1919) het
‘recht op zelfbestemming van de volken’ uit tot een van zijn ‘vaste principes’. Het lot van het Habsburgse en
Ottomaanse rijk was hiermee definitief bezegeld. (En daarna, indirect het
lot van Irak, Syrië, IS, et cetera, ook,
maar goed).
Toen een afgezant uit Oezbekistan
belet vroeg bij Wilson, reageerde hij:
‘Wie? Oesbikwhat? flikker op!’

Voorbij West-Europa had hij helemaal niet gedacht.
Wilson werd trouwens thuis wegens zijn internationalisme niet herkozen.
Naast dat ‘zelfbeschikkingsrecht
der volken’ was het grootste naoorlogse drama het idee van Wilson om
een ‘Volkenbond der Naties’ op te
richten. Dan zou geen land/volk/natie
het meer wagen om geweld te gebruiken om wat ook voor gekke gedachte
te realiseren.
Toen mislukte de Volkenbond, nu
mislukt de Verenigde Naties op even
smadelijke wijze om de grote strijd
van deze tijd te beheersen. Sterker, de
VN heeft de rantsoenen aan de vluchtelingen in Turkije en Libanon afgelopen jaar gehalveerd.
Oké, waarom is de herfst/winter
van 2015 dan toch te vergelijken met
de zomer van 1914?
Vanwege ‘Charlie Hebdo’, en ook
vanwege ‘Parijs’.

Wie aan de Eerste Wereldoorlog
denkt, denkt aan nationaal chauvinisme, de invloed van de krijgsmacht,
en ‘de treinen die al rijden’, nadat dat
onwaarschijnlijke incident had
plaatsgehad in dat achterafgebiedje
van het grootse imperium Oostenrijk-Hongarije, genaamd Sarajevo in
Servië. Op 28 juni schoot de nationalist Gavrilo Princip de troonpretendent Franz Ferdinand van het Habsburgse rijk dood.
We hebben het allemaal geleerd op
school.
Wat we niet hebben gelezen op
school is het ultimatum dat Wenen
aan Servië stuurde.
(zie:
http://www.firstworldwar.com/sourc
e/austrianultimatum.htm).
Laten we dit ultimatum nog eens
goed doorlezen.
Wat is het kernwoord? Terrorisme!
De aanslag van de nationalistische
student op de in zijn ogen brute heerser-zoon van het ‘verderfelijke rijk’
was in de ogen van Wenen een daad
van ‘terrorisme’.
Zo, en niet anders, is de Eerste Wereldoorlog begonnen, als verzet tegen ‘terrorisme’.
Lees het ultimatum nog eens, dan
begrijpt u de verklaring van president Hollande van Frankrijk aan die
figuren die zich IS noemen.
Dan begrijpt u de reacties van de
buurlanden van Frankrijk. Ieder kiest
zijn eigen koers.
God, wat zijn wij in onszelf het met
onszelf eens!
En het is die nationale koers, helaas, die mij een beetje, een beetje te
veel, een gevoel van 1914 geeft.
Mijn leus zou dus zijn: Europa, sta
op, en kies met Amerika, en Rusland,
voor een échte koers, tegen het terrorisme, en voor een Echt Erasmiaans
Europa!

